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Inleiding
De burgemeester van Gouda heeft per 15 januari 2019 ontslag aangevraagd. De gemeente Gouda is
daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Ten behoeve van de werving heeft de gemeenteraad
deze profielschets vastgesteld.
Deze profielschets gaat eerst in op de karakteristieken en de ambities van de gemeente. Vervolgens
worden de verschillende rollen, de gewenste bestuursstijlen, de basiscondities en de
bestuursvaardigheden omschreven die van de burgemeester worden gevraagd. In dit profiel wordt de
burgemeester aangeduid met ‘hij’/’zij’.

Het karakter van Gouda
Gouda in het Groene Hart
Gouda is een bijzondere historische stad gelegen tussen de vier grote steden. Door de goede
verbindingen per auto, trein en over water is Gouda uitstekend bereikbaar. In de omgeving liggen mooie
gebieden zoals de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. De stad heeft als regionaal centrum veel
voorzieningen op gebied van onderwijs, zorg en cultuur, en biedt volop recreatiemogelijkheden. Gouda is
een compacte stad; we wonen met ruim 72.000 mensen op een relatief kleine oppervlakte.
Historie
Dankzij het vervoer over water kreeg Gouda in 1272 stadsrechten, met het recht van tolheffing. De naam
Gouda is voor altijd verbonden aan de kazen die al eeuwenlang verhandeld worden op de Goudse
kaasmarkt. Een groot aantal (Rijks)monumenten getuigt van de rijke geschiedenis van de stad.
Bijvoorbeeld het stadhuis uit 1459, de Sint-Janskerk met de wereldberoemde gebrandschilderde ramen,
de Waag, en de historische grachten en sluizen. Gouda is door de eeuwen heen altijd een ruimdenkende,
verdraagzame stad geweest waarin uiteenlopende groeperingen samenleven.
Ontwikkelingen
Gouda is volop in ontwikkeling, zowel economisch, fysiek, sociaal als op het gebied van duurzaamheid.
Voorbeelden hiervan zijn de verdere ontwikkeling van de wijk Westergouwe, de ontwikkeling van de
Spoorzone, bodemdaling, klimaatverandering, integratie en de gevolgen van de transformatie in het
Sociaal Domein. Gouda investeert in economische ontwikkeling en werkgelegenheid door het bieden van
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. In diverse samenwerkingsverbanden versterken we de
stad en de regio.
Binnenstad
Gouda heeft een van de aantrekkelijkste binnensteden van Nederland. Het levendige centrum staat
bekend om de bijzondere combinatie van cultuurhistorie, winkels, horeca en evenementen. De
kaasmarkt, en steeds groter wordende evenementen waaronder Gouda bij Kaarslicht met een ijsbaan
rond het stadhuis en een kerstmarkt, trekken jaarlijks een groot aantal toeristen uit binnen- en buitenland.
Demografie
In Gouda wonen ruim 72.000 mensen van ca. 125 nationaliteiten samen op een beperkte oppervlakte
van 18 km2. De stad groeit de komende decennia naar verwachting autonoom tot 90.000 inwoners. De
grootste minderheid is van Marokkaanse afkomst. Er is binnen de gemeente een breed scala aan
levensbeschouwelijke stromingen. Veel inwoners van Gouda zetten zich in op diverse aspecten van het
vrijwilligerswerk en inwonersinitiatieven.
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Bestuurlijke opgaven
Vijf in het oog springende thema’s zullen bijzondere aandacht vragen van de nieuwe burgemeester van
Gouda:
Samenwerking
In de omgeving van Gouda is sprake van toenemende schaalvergroting en concentratie van
bestuursmacht. De opgave voor de komende jaren is het behoud van bestuurskracht. Bestuurlijke
intergemeentelijke samenwerking in de regio Midden-Holland en de strategische samenwerking tussen
Alphen-Gouda-Woerden zijn in dit kader een centraal thema. Daarnaast vraagt de huidige samenleving
om het zoeken naar nieuwe verbanden en nieuwe vormen van samenwerking met andere partners.
Raadsbreed werken
Sinds het begin van deze raadsperiode wordt op een aantal dossiers raadsbreed samengewerkt als
experiment. Dit betekent dat er ruimte is voor alle belanghebbenden om al vroeg in het
besluitvormingsproces mee te praten over: de Omgevingswet, Energietransitie, Klimaatadaptatie en de
viering van het 750-jarig stadsjubileum. Raadsbrede samenwerking vergt een andere kijk op besturen,
van zowel raad als ook van het college en het ambtelijk apparaat.
Veiligheid
De burgemeester heeft op het gebied van veiligheid een leidende, initiërende en preventieve rol; ook
richting de regio als eerstverantwoordelijke voor het veiligheidsdossier en als boegbeeld van de
gemeente. Het veiligheidsvraagstuk, inclusief de Top60-aanpak, vereist een daadkrachtig en consequent
optreden van de burgemeester als inhoudelijk eerstverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid
binnen de gemeente.
Communicatie
Van de burgemeester wordt verwacht dat hij/zij ideeën begrijpelijk kan formuleren en het taalgebruik laat
aansluiten bij de verschillende doelgroepen. De lokale bevolking is direct en kritisch: dat vraagt van de
burgemeester een vergelijkbare stijl van communiceren, zonder daarbij overigens zaken te (laten)
escaleren. Ook is het van belang dat de burgemeester zich gemakkelijk beweegt in verschillende
groepen.
Financiën
Hoewel steeds een sluitende begroting kon worden gepresenteerd, vraagt de financiële situatie van
Gouda doorlopend de nodige aandacht. Een belangrijke oorzaak daarvan is de slappe veengrond,
waardoor extra kosten moeten worden gemaakt voor onderhoud van de openbare ruimte. Na een aantal
bezuinigingsrondes is sprake van een verbeterde financiële reserve. De Goudse schuldpositie blijft echter
een bron van zorg.

Bestuurlijke en ambtelijke omgeving
De gemeenteraad
De gemeenteraad van Gouda bestaat uit 35 leden, verdeeld over 12 fracties en heeft de volgende
zetelverdeling:
D66
:4
ChristenUnie
:4
PvdA
:4
CDA
:4
VVD
:4
Gouda’s 50+Partij
:4
GoudaPositief
:3
GroenLinks
:3
SGP
:2
Gemeentebelangen Gouda
:1
SP
:1
PvdD
:1
De coalitie
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De coalitie in Gouda bestaat in de huidige raadsperiode uit vijf partijen: D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en
GroenLinks. In het bestuursakkoord “Nieuwe energie, samenwerken en investeren voor Gouda” zijn de
hoofdthema’s voor de coalitie benoemd.
Het college
Het college van B en W van Gouda bestaat uit zes leden: de burgemeester (tevens voorzitter) en vijf
wethouders. Elke coalitiepartij neemt met een wethouder deel aan het college.
De volgende portefeuilles zijn thans bij de burgemeester ondergebracht:
Openbare Orde en Veiligheid, Communicatie en Publiekszaken, Algemeen bestuurlijke zaken (incl.
juridische zaken) en het Huis van de Stad.
De ambtelijke organisatie
De organisatie telt op dit moment (exclusief gedetacheerd personeel) ca. 500 medewerkers. De
gemeentelijke organisatie maakt op dit moment een professionaliseringsslag door. De afgelopen jaren is
een aantal diensten op afstand geplaatst, waardoor het accent ligt op de regiefunctie van het
gemeentelijk apparaat.
De komende jaren staat de verdere uitvoering van het coalitieakkoord op de agenda. Het blijft een
uitdaging om de ambities met de beschikbare middelen en medewerkers waar te maken en goed af te
stemmen op de mogelijkheden en kwaliteiten van maatschappelijke en andere organisaties.

Taken en rollen nieuwe burgemeester
-

Leiderschap
Gouda zoekt in haar burgemeester een communicatieve, doortastende en verbindend leider.
Hij/zij handelt met energie en elan; signaleert kansen, fungeert als voortrekker en zet zijn netwerk
in voor de stad en de regio. Daarbij creëert hij/zij steeds draagvlak en weet mensen mee te
krijgen. De gezochte burgemeester luistert eerst voordat hij/zij actie onderneemt, en
communiceert hier vervolgens op heldere wijze over.

-

Voorzitter Raad
Als voorzitter van de raad bevordert de burgemeester eenheid en verbinding met en binnen de
raad, vanuit inzicht in ieders standpunten en belangen. Hij/zij laat ieder raadslid in zijn/haar
waarde en stelt zich onafhankelijk en boven de partijen op. Vanzelfsprekend zorgt hij/zij voor een
goede voorbereiding en begeleiding van de raadsvergadering.

-

Rol richting gemeentesecretaris/griffier/presidium
De burgemeester draagt als voorzitter van de raad en het college, samen met de griffier, de
gemeentesecretaris en het presidium de verantwoordelijkheid voor het gehele
besluitvormingsproces. Hij/zij doet dit vanuit een goed inzicht in de afzonderlijke belangen en in
continue afstemming met de betrokkenen.

-

Voorzitter College
Als voorzitter van het college stuurt de burgemeester op samenhang van beleid en besluiten.
Hij/zij voorziet tijdig risico’s en kansen voor zijn/haar medebestuurders en heeft oog voor
besluiten en situaties die schade kunnen berokkenen of onhaalbaar zijn. Evenals in zijn/haar rol
als voorzitter van de raad, heeft hij/zij daarbij respect voor ieders standpunten en belangen en
stelt hij/zij zich onafhankelijk en boven de partijen op. Hij/zij coacht waar nodig de wethouders om
hun rol goed te kunnen vervullen.

-

Portefeuillehouder/wettelijke taken
De portefeuille van de burgemeester bestaat momenteel uit Openbare Orde en Veiligheid,
Communicatie en Publiekszaken, Algemeen bestuurlijke zaken (incl. juridische zaken) en het
Huis van de Stad. Gezien de veiligheidsproblematiek van Gouda wordt van de burgemeester in
zijn/haar rol als portefeuillehouder een initiërende, actieve en daadkrachtige houding verwacht.
Er is op dit punt een sterke leider nodig, die met nieuwe ideeën en oplossingen komt en het
voortouw neemt in doeltreffende communicatie, ontwikkelingen en acties om (het gevoel van)
veiligheid binnen de stad te vergroten.
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-

Rol richting ambtelijke organisatie, tandem met gemeentesecretaris
De burgemeester treedt als voorzitter van het college op als sparringpartner van de
gemeentesecretaris. Hij/zij houdt in zijn handelen rekening met de organisatie. Dit vraagt een
goed inzicht in de lijnen binnen, en de belangen en opvattingen van, de ambtelijke organisatie.

-

Rol richting Gouda - inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld
De burgemeester is goed in staat om contacten te leggen en te communiceren op alle niveaus
van de maatschappij. Hij/zij staat open voor mensen, is toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar,
juist en vooral voor inwoners van Gouda.

-

Rol richting andere overheden en de regio
De burgemeester speelt een belangrijke rol richting de partners in de regio, en richting provincie
en Rijk. Het vergroten van de slagkracht van Gouda en de regio, en het versterken van de
bestuurlijke intergemeentelijke samenwerking vraagt van de burgemeester gevoel voor de
bestuurlijke omgeving waarin hij/zij opereert. De burgemeester heeft goede
onderhandelingsvaardigheden en het vermogen om zijn gesprekspartners te beïnvloeden.

-

Boegbeeld van Gouda
Gouda krijgt geregeld aandacht in zowel regionale als landelijke media. Van de burgemeester
wordt verwacht dat hij/zij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en een
authentieke, geloofwaardige uitstraling. Hij/zij is in staat via de media en aan de inwoners een
heldere uitleg van zaken te geven, en om de ontvanger van de boodschap op positieve wijze te
beïnvloeden.

Competentieprofiel
Voor de burgemeester is een competentieprofiel opgesteld dat ingaat op bestuursstijlen, basiscondities
en aanvullende vaardigheden.

Bestuursstijlen
Netwerker:
De netwerker hecht belang aan, en stuurt door het creëren van nieuwe mogelijkheden en kansen,
fungeert waar nodig zelf als boegbeeld of biedt anderen de kans dat te zijn. Hij/zij wordt gedreven door
de vraag waar de kansen liggen. Gouda zoekt een ambitieuze en daadkrachtige netwerker, met name
gerelateerd aan de verantwoordelijkheden die de burgemeester heeft met betrekking tot de regio en de
landelijke overheid. Dit alles binnen zijn wettelijke taken en richting de media.
Verbinder:
De verbinder hecht belang aan en stuurt door het stimuleren van samenwerking en gezamenlijkheid en
creëert daarbinnen ruimte voor ambities van mensen. Zijn/haar motto daarbij is dat de groep meer is dan
de optelsom der deelnemers. Gouda zoekt deze verbindende stijl met name voor de rol die de
burgemeester heeft als voorzitter van de raad en het college, alsmede voor de rol die de burgemeester
speelt binnen de regio.

Basiscondities
Uitgaande van de (bestuurlijke en maatschappelijke) context waarin een burgemeester moet functioneren
en van zijn (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden, zijn voor het burgemeesterschap in Nederland
zes basiscondities vastgesteld waar de burgemeester aan moet voldoen.
Identificatie
De burgemeester neemt in elk onderdeel van zijn/haar functie een passende positie in en verplaatst zich
in personen of groepen waarmee hij/zij van doen heeft.
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Bindend vermogen
De burgemeester geeft richting en binding in een groep of gemeenschap. Hij/zij brengt doeltreffende
samenwerkingverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en
bruggenbouwer. Zowel in de stad als binnen het gemeentebestuur.
Integriteit
De burgemeester handelt eenduidig en transparant volgens algemeen geaccepteerde normen en
waarden, draagt deze uit en spreekt anderen hierop aan.
Onafhankelijkheid
De burgemeester staat op basis van gezag en positie boven partijen en wordt als zondanig geaccepteerd.
Stressbestendigheid
De burgemeester onderneemt acties en treedt op in situaties die hierom vragen. Hij/zij treedt in
crisissituaties op met rust en vertrouwen.
Signaalgevoeligheid
De burgemeester zoekt actief informatie uit de bestuurlijke en organisatorische omgeving en uit de
samenleving die voor het eigen handelen van belang zijn. Hij/zij is goed in staat deze signalen te
gebruiken voor reflectie op het eigen handelen.

Bestuursvaardigheden
Voor een goede invulling van het burgemeesterschap in Gouda zijn in aanvulling op de omschreven
bestuursstijlen en de basiscondities, de volgende bestuursvaardigheden (competenties) van belang:
Communicatief
De burgemeester is in staat ideeën en feiten weloverwogen en in begrijpelijke taal voor anderen duidelijk
te maken, en daarbij aan te sluiten bij verschillende doelgroepen. Hij/zij vraagt door over onduidelijke
uitspraken, vat de boodschap van de ander correct samen en komt terug op wat eerder in het gesprek
gezegd is. Hij/zij weet in zijn taalgebruik goed aan te sluiten bij de toehoorders.
Daadkracht
De burgemeester signaleert kansen en handelt ernaar. Hij/zij begint liever uit zichzelf dan dat hij/zij
passief afwacht. Hij/zij draagt ideeën of oplossingen aan, onderneemt uit eigen beweging acties die het
mogelijk maken om doelen te realiseren en neemt het voortouw. Ook signaleert en benut hij/zij
mogelijkheden om processen in beweging te zetten en zorgt hij/zij voor een snel optreden wanneer de
situatie dat vraagt.
Bestuurlijke gevoeligheid
De burgemeester heeft oog voor politieke en bestuurlijke gevoeligheden. Hij/zij anticipeert op, en
onderkent het belang van, gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van
de politiek verantwoordelijken. Hij/zij voorziet tijdig risico’s en kansen voor zichzelf en medebestuurders
en signaleert situaties die schade kunnen berokkenen. Hij/zij schat de haalbaarheid van acties en
besluiten goed in. Hij/zij signaleert ontwikkelingen en gebeurtenissen en doorziet de invloed hiervan op
de politiek en de ambtelijke organisatie. Hij/zij kent daarbij zijn/haar eigen positie en het belang van
successen voor medebestuurders.
Organisatiegevoeligheid
De burgemeester onderkent invloed en gevolgen van (eigen) beslissingen of activiteiten op onderdelen
van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Hij/zij kent de issues, trends, opvattingen, afhankelijkheden
en belangen van ambtenaren, en heeft een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de
gevoeligheden en acceptatie in de organisatie. Hij/zij weet hoe de (informele) lijnen en systemen lopen,
welke partijen en individuen binnen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie betrokken moeten worden bij
specifieke onderwerpen, en is zich bewust van het effect van zijn handelen in de bestuurlijke en
ambtelijke organisatie.
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Omgevingsbewust
De burgemeester is goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en weet deze
kennis effectief in te zetten. Hij/zij kent de verschillende belangen binnen en buiten de regio en weet deze
te benutten voor de gemeente Gouda.
Beïnvloedingsvermogen
De burgemeester is er op gericht anderen te overtuigen en instemming te krijgen met bepaalde plannen
of ideeën. Hij/zij hanteert argumenten die de ander aanspreken en brengt zijn/haar voorstellen met
enthousiasme en beslistheid. Hij/zij is vakkundig in het winnen van de ander voor opvattingen, doseert
argumenten en standpunten en gebruikt verschillende beïnvloedingsstijlen.

Persoonlijkheid en achtergrond
Gouda zoekt een kundig bestuurder met aantoonbare politieke affiniteit. De ideale burgemeester heeft
een open mind en een enthousiaste en vernieuwende instelling. Gouda heeft behoefte aan een
burgemeester met aanzienlijke bestuurlijke ervaring. Die aanzienlijke ervaring kan zowel in een gemeente
met vergelijkbare uitdagingen als in maatschappij of in bedrijfsleven zijn opgedaan.

Procedure en overig
Deze vacature wordt bekend gemaakt in de Staatscourant van 5 april 2019.
U wordt geacht zich in gemeente Gouda te vestigen. Er is geen ambtswoning beschikbaar.
Het hebben of aanvaarden van nevenfuncties is bespreekbaar als die niet strijdig zijn met de belangen
van de gemeente.
Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan
zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding
van het advies.
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Inwonersparticipatie
Bij de totstandkoming van de profielschets zijn de inwoners van Gouda in de gelegenheid gesteld te
reageren op een aantal vaardigheden en eigenschappen waaraan de nieuwe burgemeester van Gouda
zou moeten voldoen.
Hiervoor is een online enquête twee weken beschikbaar geweest om in te vullen, wat door 582 inwoners
van Gouda is gedaan.
Uitkomsten van de enquête samengevat:
De inwoners van Gouda zoeken een burgemeester die veel communiceert over wat er speelt. Op dit punt
zijn zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die zorgt voor een sterke
gemeente en voornamelijk ervaring heeft vanuit de samenleving en bedrijfsleven. Hij of zij mag een
informele houding hebben. De burgemeester zou zich daarnaast met name moeten richten op
uitdagingen van de toekomst.
Dit beeld komt ook naar voren bij de antwoorden op de open vraag die is gesteld. Inwoners zoeken een
daadkrachtige burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden. De nieuwe burgemeester dient te
zorgen voor een veilige gemeente en heeft oog voor de langere termijn.
Open vraag
Meer dan de helft van de deelnemers aan dit onderzoek, gaf antwoord op de open vraag:
“Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gouda, dan zie ik iemand die…”
In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van de - volgens inwoners Gouda - ideale
burgemeester.
Meest in het oog springt daarbij de gewenste daadkracht van de nieuwe burgemeester. Niet alleen wordt
dit kenmerk letterlijk genoemd, het komt ook terug in de andere omschrijvingen.
De volledige uitkomst van de “Inwonersparticipatie nieuwe burgemeester Gouda” vindt u op
www.gouda.nl/burgemeester .
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Bijlage 1: Rapportage MijnBurgemeester Gouda

Gemeente Gouda
MijnBurgemeester

Nieuwe burgemeester Gouda
De gemeente Gouda is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als onderdeel van deze zoektocht heeft
de gemeente ook haar inwoners gevraagd naar wat voor persoon gezocht moet worden. Wat zijn
volgens hen belangrijke eigenschappen voor de nieuwe burgemeester? En aan wat voor persoon
denken zij wanneer zij de nieuwe burgemeester voor zich zien?
De tool ‘MijnBurgemeester’
Via de tool MijnBurgemeester, ontwikkeld door Citisens,
hebben inwoners van Gouda hun mening gegeven over het
profiel van hun toekomstige burgemeester. Zij konden
digitaal reageren op 10 stellingen en een open vraag: ”Als ik
denk aan de nieuwe burgemeester van Gouda, dan zie ik
iemand die…”. De vragenlijst was toegankelijk via computer,
tablet en smartphone en te bereiken via
www.BurgemeesterGouda.nl.
Inwoners bereiken

Van 27 februari
tot en met 13 maart 2019
konden inwoners aan het
onderzoek deelnemen.
In totaal hebben
582 respondenten
hun mening gegeven.

Om zoveel mogelijk inwoners uit te nodigen tot deelname is
het onderzoek onder de aandacht gebracht via gemeentelijke
kanalen. Ook het inwonerpanel van de gemeente Gouda is
gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.
Respondenten
Door middel van een uitgebreid verificatieproces is geborgd
dat er geen ‘dubbele invullers’ zijn. De resultaten zijn
gewogen naar het sociaal economisch profiel van de
deelnemers om ervoor te zorgen dat zij een goede
afspiegeling vormen van alle inwoners van Gouda
In het vervolg van deze rapportage leest u wat de inwoners
van Gouda zoeken in hun nieuwe burgemeester.
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Score op 10 stellingen
Hieronder vindt u de 10 stellingen waarover inwoners van de gemeente Gouda hun mening hebben
gegeven. Bij elke stelling kon men aangeven welke eigenschap of welk gedragsvoorbeeld zij belangrijk
vinden voor hun nieuwe burgemeester. Respondenten konden zich hierbij (door het verslepen van het
roze bolletje) plaatsen zodat de positie correspondeert met hun mening. In de weergave hieronder geeft
het roze bolletje op elke stelling de gemiddelde mening van de 582 respondenten weer. Met behulp van
de groene balkjes kunt u bij elke stelling zien hoeveel spreiding er is in de gegeven antwoorden. Met
andere woorden: zijn de respondenten het met elkaar eens, of lopen de meningen juist uiteen?

Voorbeeld

spreiding

gemiddelde

Mijn burgemeester is vooral

ambitieus

ervaren

Mijn burgemeester bij dreigend gevaar

met elkaar
om tafel

hard optreden
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Mijn burgemeester is

daadkrachtig
en snel

wijs
en bedachtzaam
Mijn burgemeester
zorgt voor een

sterke positie
in de regio

sterke gemeente

Mijn burgemeester

bewaakt grenzen

zoekt grenzen op

Mijn burgemeester
heeft ervaring vanuit

politiek
en bestuur

samenleving
en bedrijfsleven
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Mijn burgemeester communiceert

enkel als het
nodig is

continu over
alles wat speelt

Mijn burgemeester richt zich op

uitdagingen van
vandaag

uitdagingen van
de toekomst

De houding van mijn burgemeester is

zakelijk

informeel

Mijn burgemeester is een

burgervader/-moeder

bestuurder
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Uitkomsten samengevat
De inwoners van Gouda zoeken een burgemeester die veel communiceert over wat er speelt. Op dit
punt zijn zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die zorgt voor een sterke
gemeente en voornamelijk ervaring heeft vanuit de samenleving en bedrijfsleven. Hij of zij mag een
informele houding hebben. De burgemeester zou zich daarnaast met name moeten richten op
uitdagingen van de toekomst.
Dit beeld komt ook naar voren bij de antwoorden op de open vraag die is gesteld. Inwoners zoeken een
daadkrachtige burgemeester, die mensen en partijen kan verbinden. De nieuwe burgemeester dient te
zorgen voor een veilige gemeente en heeft oog voor de langere termijn.

Open vraag
Meer dan de helft van de deelnemers aan dit onderzoek, gaf antwoord op de open vraag:
“Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gouda, dan zie ik iemand die…”
In onderstaande figuur ziet u de meest genoemde kenmerken van
de - volgens inwoners Gouda - ideale burgemeester.
Meest in het oog springt daarbij de gewenste daadkracht van de
nieuwe burgemeester. Niet alleen wordt dit kenmerk letterlijk genoemd,
het komt ook terug in de andere omschrijvingen.
Bijvoorbeeld: “…lost problemen op, spreekt duidelijke taal”.
Op de volgende pagina vindt u een omschrijving van wat onder
deze kenmerken wordt verstaan.

“..hard werkt voor zijn
gemeente, daadkrachtig is
en doorpakt."
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Hieronder vindt u een schematische weergave van de meest genoemde kenmerken in de antwoorden
op de open vraag, met bijbehorende associaties. “Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gouda,
dan zie ik iemand die…”
Thema

Korte omschrijving

De nieuwe burgemeester spreekt duidelijke taal en gaat problemen niet uit
de weg.
..daadkrachtig is

“..transparant en daadkrachtig is. Tussen de mensen staat, maar wel met
gezag en overtuiging.”
“..meevoelt met alle lagen van de samenleving. Maar als het nodig is ook
standvastig en daadkrachtig kan optreden.”
De nieuwe burgemeester verbindt en staat boven de partijen.

..verbindt

“...mensen en groepen verbindt. Weet wat er leeft in de stad en een
burgemeester van iedereen kan zijn.”
De nieuwe burgemeester is een vrouw.

..vrouw is

“Een daadkrachtige vrouw met bestuurservaring.”
De nieuwe burgemeester heeft veiligheid hoog in het vaandel staan.

..zorgt voor een
veilige gemeente

“..niet bang is om harde beslissingen te nemen, en de burgers weer
veiligheid in hun leefomgeving kan geven.”
De nieuwe burgemeester heeft als speerpunt het aanpakken van de
criminaliteit.

..criminaliteit aanpakt

“..criminaliteit hoog op het lijstje heeft staan en Gouda als de fantastische
stad laat zien die het is.”
De nieuwe burgemeester staat dicht bij de inwoners en luistert naar hen.

..luistert naar alle
inwoners

“..luistert, representatief is, goede lijnen naar de provincie en het Rijk heeft
en daadkrachtig optreedt.”
De nieuwe burgemeester ziet kansen en belemmeringen van de toekomst.

..gericht is op de
toekomst

“..de problemen van de toekomst in kaart brengt en daar vandaag mee aan
de slag gaat.”
De nieuwe burgemeester staat dicht bij de inwoners, is betrokken en laat
zijn/haar gezicht laat zien.

..betrokken is

“..regelmatig op de fiets door Gouda rijdt, in gesprek gaat met Gouwenaars,
betrokken is met wat er leeft in alle lagen van de Goudse bevolking.”

“…hart heeft voor Gouda en alle Gouwenaars; groots,
maar ook in het klein kan denken en handelen!

Van de 582 respondenten gaf
bijna 40% aan op de hoogte te
willen worden gehouden van
de resultaten van dit
onderzoek.
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Bijlage 2: open antwoorden - enquête

MijnBurgemeester Gouda
maart 2019
Bijlage, open antwoorden

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Gouda dan zie ik iemand die…
''- niet alleen luistert naar de politiek, raad, etc maar ook serieus kijkt en luistert naar de burgers, burgers betrekt in de plannen van de politiek, ze
mee laat denken. en dingen niet gelijk afwijst omdat het buiten zijn of haar comfortzone of partijplannen valt.
- verkeersveiligheid uiterst serieus neemt en knelpunten versneld aan gaat pakken...,
- serieus meedenkt niet alleen aan dingen die spelen maar ook voor klimaatoplossingen,
- en die ook uiterst serieus aan de slag gaat met het grote tekort aan sociale huurwoningen en dan vooral de betaalbare tot 650 euro huur per
maand en niet het middensegment of de vrije sector... De gemiddelde wachtlijst is ruim 16 jaar voor een groot aantal woningen in Gouda en ze
komen dan ook nauwelijks vrij!
'- Open staat voor ideën van andere.
- de gezondheid van de mensen op 1 zet.
... benaderbaar is, maar niet aarzelt om regels te handhaven.

... ik ben. Ik wil het zelf wel worden ! Martin de Jager
... op Kaarsjesavond de traditie in stand houdt en durft te gaan voor waarden; iemand die niet voor zichzelf wil scoren, maar een authentiek iemand,
met natuurlijk gezag, met hart voor (historische) schoonheid, die niet gevoelig is voor geld of projectontwikkelaars, maar voor wat Gouda echt nodig
heeft, niet iemand van de waan van de dag, maar met lange termijn visie, en lange adem, een persoonlijkheid
....er is voor alle burgers en niet alleen voor de hoogopgeleide, mondige en kapitaalkrachtige binnenstadsbewoners.
...charisma heeft zoals burgemeester Schoenmaker, inlevingsvermogen heeft, zichtbaar is, van zich durft te laten horen en vernieuwend is, lef en
sympathie toont.
...die ook wil dat de stad weer schoon wordt. En dat begint met respect voor de medemens en de natuur. Daarnaast moet de politie weer optreden
tegen fietsers in winkelgebieden en parken, etc. .
1. Begrip heeft voor de huidige samenleving in al zijn diversiteit.
2. Onverdraazaamheid en uitsluiting aanpakt.
3. Gouda als "haar of zijn" stad ziet
Aan de slag moet, met name op gebied van veiligheid en communicatie en vertrouwen van de burgers. Daar is grote behoefte aan, niet in de laatste
plaats wegens veel gedoe in de laatste jaren met de instabiele colleges. Gouda mist daadkrachtig b&amp;w
aan een persoon die niet alleen nadenkt van hoe staan we op de kaart maar hoe kan ik de gemeente sterker laten worden .
dit meer luisteren naar de inwoners van de stad en niet alleen de gemeenteraad
Aan het klimaat denkt
Actief zaken aanpakt en benaderbaar is. Die criminaliteit hoog op het lijstje heeft staan en Gouda als de fantastische stad laat zien die het is. We
staan momenteel redelijk goed op de kaart, een volgende burgemeester zou dit verder uit kunnen bouwen.
Als het nodig is staat voor de mooiste stad van het land, meelevend, maar ook keihard durft te zijn tegen onze jonge raddraaiers.
Ballen heeft om de de top 60 lijst aan te pakken. Het tuig en de criminele niet laat lopen met een waarschuwing, maar oppakt en goed zwaar
aanpakt. Zorgt dat Gouda aantrekkelijke blijft voor Gouwenaars en toeristen. Binnenstad weer aantrekkelijk wordt met goede winkels. En geen
Marokkaanse getto meer zoals oosterwei. Liefs dat volk buiten de stadsgrenzen houden.
beetje zoals de vorige. liever een vrouw.
begaan is met alle mensen van Gouda, er is voor die mensen, die mensen met respect behandeld, een helpende hand biedt en het gehele politieke
(gemeentelijke) bestuur hierop aan laat sluiten!
begaan is met mensen en een goede verstandhouding tussen de diverse bevolkingsgroepen als speerpunt heeft. Hij/zij moet fungeren als een
verbindende factor.
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Betrokken is bij de burgers en hart heeft voor de stad en zijn inwoners. Daadkrachtig is wanneer dat moet en compassie heeft met haar / zijn
burgers .
Ik zou graag willen dat de burgemeester zich hard maakt voor zaken als de multiculturele aspecten in Gouda, de stad schoon en veilig wil maken en
houden.
Aandacht heeft voor de uitdagingen waar Gouda voor staat als het om het grondwaterpeil gaat, weren van zwaar verkeer in de binnenstad en het
handhaven van asociaal en grensoverschrijdend gedrag.
Betrokken is bij de gemeente en luistert, niet bang is om iets aan te pakken en geeft om de toekomst van de stad
Betrokken is bij haar/zijn mensen, die bij met alle culturen die Gouda rijk is langsgaan en die zich vaak laat zien en niet veel op zijn/haar kantoor zit.
Alle aspecten van de samenleving zijn belangrijk, niet alleen de politiek, maar ook de schoonmakers, etc. verdienen het om in het zonnetje gezet te
worden.
Betrokken is bij zijn/haar burgers, blij met initiatieven vanuit burgers, voor integratie van allerlei bevolkingsgroepen, een luisterend oor voor wat er
leeft in de samenleving, zich regelmatig laat zien bij gebeurtenissen/evenementen,initiatieven vanuit de burgerij.
Iemand die staat voor een duurzaam beleid, voor een zo groen mogelijke leefomgeving, voor leefbaarheid met inbreng vanuit de wijken.
Betrokken is en de stad kent.
Betrokken is, kennis neemt van alles wat speelt maar ook cultuur geïnteresseerd
Betrokken is, oog voor de wensen van de bevolking, goede intermediair en boven de partijen staan.
Bewoners belangrijker vind dan toeristen
Bewust zich inzet om de gemeente meer duurzaam te maken. Meer groen met oog voor milieu, mens en dier.
Bij voorkeur een man
Bij voorkeur een vrouw
boven de partijen staat ! Beslissingen durft te nemen en duidelijkheid schept in het belang van de stad. Aanpak van criminaliteit met de afspraak
van “Regels zijn regels” !! Geven van ruimte aan creatieve mensen en wensen en zorgt hiervoor als een (smerende en) sturend persoon.
Boven de partijen staat en mensen verbindt.
Iemand die voor alle uiteenlopende mensen evenveel respect heeft.
Iemand begrip heeft voor alle spelende belangen maar niet zwicht voor korte termijn doelen ten koste van de toekomst.
boven de partijen staat
aanspreekbaar is
mediator is (met het oog op de verdeelde gemeenteraad)
natuurlijk gezag heeft
Burgers verbindt, vergroent, jonge mensen een plek geeft,
Charismatisch uitdagingen aanpakt, en er de tijd voor wil nemen zijn keuzes aan de bewoners bewoners van Gouda uit te leggen.
Christelijk is
Daadkrachtig en geliefd is
Daadkrachtig is en in acht neemt wat de burgers willen. Ook heeft mijn burgemeester duurzaamheid hoog in het vaandel en maakt korte metten
met irritante burgers.
Daadkrachtig is met oog voor verhoudingen
Daadkrachtig is, zorgt voor een duidelijke visie, meer hoogwaardige werkgelegenheid naar de stad haalt, verbinder is en zorgt voor veiligheid.
Daadkrachtig maar zeker sociaal is.
Daadkrachtig problemen aanpakt en niet bang is om hiervoor weg te lopen.
dan zie ik een vrouw die met beide benen op de grond staat, empathisch vermogen heeft. Zich niet laat leiden door de waan van de dag. zij
observeert, luistert, adviseert en verbindt. zij komt op voor de belangen van Gouda rekening houdend met onze plaats binnen de regio. En zij heeft
er zin in.
Dan zie ik een vrouw, die snapt dat Gouda beter af is in een sterke regio. Die de ambitie heeft om Het Groene Hart, samen met Lisbeth Spies, als
bestuurlijke regio op de kaart te zetten. En die zeker geen klimaatontkenner is.
Dat hij voor burgers en bedrijf opkomst en Gouda weer een bloeiende stad waar werkgelegenheid en leefbaarheid centraal staat en de kosten voor
burger en bedrijf op een rendabele niveau houdt. En ook zorgt verschillende bedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) (geen monopoly positie) zich
kunnen vestigen. Waarom de stad weer kan bloeien (kosten drukken) leegstaand)
De burgers laat meedenken maar zelf de juiste keuzes kan maken. Een Burgemeester die zijn daden kan uitleggen en contact zoekt met de
burgers. Een burgemeester die denkt aan de veiligheid maar ook aan de groei van de gemeente. Denk ook aan het eigen volk er zijn te veel
mensen die in armoede leven of tegen de armoedgrens aan zitten.
De criminaliteit hard aanpakt
de inwoners van Gouda meeneemt en betrekt bij belangrijke besluiten.
De kunst verstaat om elke burger in Gouda aan te spreken en te bereiken en een duidelijke visie heeft op de rol van de stad Gouda in de regio en
uitdagingen durft te benoemen en aanpakt.
De langlopende eens oplost.
Zodat de criminaliteit daalt.
Misbruik van uitkering oplost zodat er geld komt voor minima en andere burgers.
Geen ellenlange cergaderingen over onzinnige onderwerpen. Streng en rechtvaardig handelen.
De problemen echt durft te benoemen en aan te pakken.
De problemen oplost met een blik op de toekomst. Een strakke lijn in de problematiek van de overlast van jongeren. Een open deur voor de
aandacht van stadsgenoten en oplossingen bieden daar waar nodig. Een warm hart voor deze mooie maar complexe stad Gouda.
De problemen van de toekomst in kaart brengt en daar vandaag mee aan de slag gaat
De richtingen van Schoenmaker voort zet en waar mogelijk verbeterd
de stad ziet als een kunstwerk... waarin geleefd wordt...
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De volgende stap voor Gouda weet te nemen. Een daadkrachtige gemeente vormgeeft met bekwame ambtenaren. Die visie heeft en haar op
zijn/haar tanden.
De werkwijze van de vorige burgemeester sprak ons erg aan, dus geen softe een daadkrachtige burgemeester die de stad op juiste manier kan
leiden en van aanpakken weet.
Succes
democratie, vrijheid en veiligheid hoog in het vaandel heeft staan
Dichtbij de Gouwenaar staat. Open, communicatief, bereikbaar en zichtbaar is. Gewoon een goeie vent/vrouw.
Die alles weloverwogen doet maar wel met snelheid. Ook moet hij tussen de mensen staan maar men moet wel weten dat hij autoriteit heeft en hij
moet dit dan ook uitstralen.
Die bestuurd niet vanuit een ivorentoren maar staat tussen alle partijen in. Is zichtbaar naar buiten toe en benaderbaar voor
zijn inwoners.
Die burgerfatsoen terugbrengt in Gouda, die staat voor een tolerante samenleving en intolerantie hard aanpakt. Die niet wegkijkt en niet optreedt.
Die gezag uitstraalt en de menselijke maat nastreeft
Die de gouwenaren wil aan horen wat zei te zeggen hebben en er dan over praat en eventue veel de vraag of suggestie kan beantwoorden of waar
maken
Die de stad goed bestuurd en hard op treed als dat nodig is dat de burgers zich weer veilig voelen en hangjongeren aanpakt
Die duurzaamheid en het milieu hoog in het vaandel heeft. Graag doorgaan met bijvriendelijke en groene gemeente worden.
Die een hart heeft voor eenieder en de stad, geen verschillen ziet tussen mensen, tradities voortzet en open staat voor dialoog.
Die een sterke rugegraat heeft.En niet bang is voor buiterlanders.En luisterd,en ook actie onderneemt waar nodig!Wat Schoenmaker moet na 7 jaar
nog bellen😔😠
Die eens iets voor de homoseksuele inwoners doet, hier bij een café voor gelijkgestemden, de binnenstad gewoon op zondag open. Nu wordt er te
veel.rekening gehouden met de kerk. Waarom rekening houden met de kerk terwijl algemeen bekend is dat het geloof enorm terug loopt
Die eindelijk eens gaat aanpakken. De toestand rondom het station. Doen!!! En niet alleen zeggen. Ook het vuil in de stad. En de parkeertoestand
rondom het station aan de kant van ziekenhuis en ronssehof. Ook de hondenbelasting afschaft. Want als wij zelf de poep opruimen heb je meer
last van andere dieren dan honden.
Die er altijd staat voor zijn haar bewoners en bewoners persoonlijk antwoord geeft
Die er is voor de burgers, transparant, eerlijk en open.
Die fouten durft te maken en daar voor uitkomt. Sneller beslissingen te nemen samen met de gemeente raad. Grootste problemen aan pakken en
af en toe met de burgers praten informeel.. Om er achter te komen wat er leeft
Die goed is voor de gemeente en er is voor de mensen in de gemeente die het niet uitmaakt uit welke cultuur je komt.
Die goed omgaat met de huidige problematiek. ( criminele top 60 ) maar er wel is voor alle burgers.
Die handhavende bevelen durft te geven zeker in een stad als Gouda met met name veel marokkanen die voor veel overlast zorgen.Want een stad
mag gedeeltelijk ook zelf regels hanteren.Hier moet eens tegenop getreden worden in samenwerking met woningbouw corporaties,nieuwe
regels(wetboek) zijn er maar ze worden niet gehanteerd waardoor er binnen diverse wijken hier een zeer ontevreden woon situatie is ontstaan de
laatste 10 jaar!
Die hart heeft voor de stad en haar inwoners.
Die lijkt op de burgemeester van Weert. Aimabel, maar hard en streng wanneer nodig, maar ook een “crime-fighter”.
Er gebeuren in Gouda m.i. toch nog te veel dingen die het daglicht niet verdragen.
die meelevend is, eerst overleg zoekt maar ook stevig en hard op kan treden wanneer dat nodig is. Iemand om niet mee te sollen. Zonder arrogant
te zijn.
Die met empathie het groepsbelang af kan wegen. Kijkt naar het grote geheel maar het individu niet vergeet.
Die niet bang is om de gemeente Gouda veilig te maken en met harde hand op zal treden en dus meer politie toelaat in de gemeente Gouda.
Die niet direct de grootste schreeuwers gelijk geeft maar ook vraagt/ kijkt naar de bewoners die niet hoog van de daken schreeuwen.
die niet uit een blijk bestuurders is getrokken, maar met een open en frisse blik de huidige en toekomstige problemen tackelt.
Die normen en waarden en ook goede zeden wil handhaven, politie en andere gezagsdragers daarin tot op het bot steunt. Onze multi culturele
samenleving stimuleert om het goede voor elkaar te zoeken en te doen! De verloedering de das omdoet! Het wordt geen hemel op deze aarde,
maar laten we voorkomen dat het een hel wordt. Verdraagzaamheid geduld en respect voor elkaar. Laten we in de gezinnen daarmee beginnen om
onze kinderen dat bij te brengen. Dan kan de overheid ook makkelijker ingrijpen als het voor een deel misgaat. Laten we verdragen dat we elkaar
daarop aanspreken en verantwoordelijk voor stellen.
Die oog heeft voor de gouwenaars en hun aard en met oog voor de historische waarde van de stad zonder dat dat een toeristische attractie moet
worden.
Die oog heeft voor de zwakkeren, die hard optreedt tegen criminaliteit en geluidsoverlast inclusief de geluidsoverlast in de Goudse binnenstad. Die
ervoor zorgt dat alle inwoners van Gouda een dak boven het hoofd hebben. Die het aantal toeristen naar de stad toejuicht en tegelijkertijd
Amsterdamse toestanden van teveel toeristen voorkomt. Dat Gouda haar identiteit niet kwijtraakt. En een goed armoedebeleid zodat niemand aan
de kant staat qua inkomen en dagbesteding
Die pragmatisch is, maar met de blik op de toekomst. HAAR hart ligt in de stad, maar met haar blik op de omgeving. Zij is eerlijk, oprecht en echt.
Zij geeft toe als ze iets niet weet. Durft NEE te zeggen, als dat nodig is. Maar bovenal is zij een aimabel mens.
die problemen bij naam noemt
Die streng is naar het volk is en geen groep voor trekt gelijkheid is zeer belangrijk.
Die tussen de mensen staat, optreed indien nodig , de criminaliteit hard aanpakt. Een tweede Milo Schoenmaker. :)
Die veel voor Gouda en de Gouwenaars doet, maar zijn hart MOET in Gouda liggen
Die voor jongeren opkomt en zorg dat er wat te doen is voor jongeren
Die vooral denkt aan sport en het welzijn van de mensen
Die weet wat er in Gouda speelt, zichtbaar en benaderbaar is, in dialoog gaat met burgers, innovatief is en nieuwe ideeën een kans durft te geven.
Die woord bij daad houdt
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Duurzaam is en ook denkt aan dier en milieu
Echt betrokken is met de Goudse samenleving en warmte uitstraalt waar het kan en hard optreedt wanneer het moet. En hij/zij moet ervoor
zorgdragen dat Gouda vaak op positieve wijze op de kaart wordt gezet. Ik was zeer tevreden over de laatste burgemeester. Ik besef dat er geen
kopie van bestaat maar als hij/zij zich op vergelijkbare manier opstelt, ben ik zeer tevreden
Echt iets doet aan milieu...dus geen zonnepanelen maar zuiniger lampen en apparaten schonere brandstoffen in de Goudse pompen en de
bewoners bewust maken van hun eigen vuile lucht die ze inademt!
Ee voor elke inwoner is
Een ambassadeur van Gouda is en samenbindend is! Iemand die beschikt over charisma en zowel in de stad als Huis van de Stad er echt staat.
Een benaderbaar iemand, geen vriendjes politiek
Een bestuurder, geen ambtenaar. Daarnaast iemand die het gesprek durft aan te gaan, zowel buiten als binnen de organisatie. Iemand die snapt
dat hij of zij er is voor de burgers en niet andersom, waarbij hij of zij zich niet laat leiden door schreeuwers, maar door de (vaak minder gehoorde
stem van de) meerderheid.
Een burgemeester met een visie. Waarin we gouda mee kunnen door ontwikkelen. Gericht op ondernemen met oog voor vernieuwing en respect
voor kunst en cultuur. Geloof niet bepalend laten zijn voor beleid. Juist leven en laten leven betekent niet beperken.
een burgervader voor iedereen 2de milo
Een daad krachtige persoon is en zorgt dat de criminaliteit afneemt in de gemeente . En ook de gemeente raad in goede banen kan leiden .
Een daadkrachtige vrouw met bestuurservaring.
een goed bestuurder is met oog voor de Goudse samenleving. Iemand die de verbinding zoekt en oplossingsgericht is. Ook iemand met zelfreflectie
die besluiten durft te nemen en daarvoor gaat. Iemand met een positieve, betrokken uitstraling. Ook een goede netwerker.
Een goede technische basis heeft, om verstandig en strategisch over bodem, water, mobiliteit en energietransitie te sturen.
Een grijze muis is, daadkrachtig en met gevoel voor humor
Een hart heeft voor de stad Gouda en haar inwoners in het algemeen en daarnaast niet alleen binding heeft met Gouda, maar de stad Gouda ook
uitdraagt naar de directe omgeving/het Groene Hart en de rest van Nederland.
een hart heeft voor Gouda en alle Gouwenaars; groots, maar ook in het klein kan denken en handelen!
Een leider is, maar wel kan samenwerken. Iemand van onbesproken gedrag, die normen en waarden belangrijk vindt. Iemand die de verschillende
partijen bij elkaar weet te houden.
Een man die kordaat en gericht en duidelijk de taken van burgemeester weet te vervullen .
een man/vrouw met daad kracht
een mensenmens met ervaring in de gemeentelijke politiek, die rekening houdt met de mensen, maar ook anders durft te beslissen wanneer dit
beter is.
Een persoon die bikkelhard optreed tegen criminaliteit. Een zero tollerance type. Gouda op de kaart zet als horeca en studenten stad.
Een persoon met nationaal aanzien en die geen religie aanhangt.
Een rechts politieke man, die weet van aanpakken.
Een rechtse lul met een dikke stropdas
.
Een sociaal oog heeft voor dat wat in de stad en regio gebeurt. Hier adequaat op inspeelt, klaar staat met raad en daad voor de burgers in de stad.
Zijn/haar gezicht laat zien ook voor zorg en onderwijs! Kennis heeft van dat wat bij de Gouwenaars leeft. Maak tijd om met de burgers i. Gesprek te
gaan.
Een sociale milieubewuste vrouw is
Een strategische blik op de regio heeft, goed kan laveren bij een verbrokkelde raad en stevig staat in crisistijden.
Een veertiger die levenservaring en inlevingsvermogen heeft en dichtbij de burgers staat, transparant en duidelijk communiceer, zich inzet voor de,
groene, stad en zijn inwoners en niet bang is de gevestigde orde uit zijn comfortzone te laten komen.
Een verbindende vrouw met visie en ruggengraat.
Een verbinder is, die de samenleving meeneemt in de uitdagingen van nu en de toekomst en die daarbij niet bang is om ook onpopulaire
boodschappen over te brengen.
een visie heeft die aansluit bij de wensen van de stad en deze uitdraagt.
Een vrouw
Een vrouw
een vrouw is, niet boven de 55 jaar, wel met veel affiniteit als raadsvoorzitter. Politieke kleur: het liefst links. Liever geen VVD-er.
Een vrouwelijke burgemeester!!
een waardige opvolger is van de recent vertrokken burgervader.
Eigen volk eerst wees geen oplichter of naaier zoals de vorige tijdens undercover
er is voor alle bewoners, ongeacht afkomst, status, leeftijd of andere kenmerken die reden tot discriminatie zouden kunnen zijn
vasthoudend en sterk in dit opzicht
er is voor de Gouwenaars
Er is voor zijn inwoners
er voor iedereen is, alle Gouwenaars!
Ervaren is in bestuurlijk opzicht en toegankelijk is voor de bevolking en oog heeft voor de specifieke Goudse omstandigheden
feeling heeft met water en bootjes en daardoor begrijpt dat Gouda met haar grachten en ligging aan vaarwegen, midden in de provincie met het
meeste vaarwater van Nederland, unieke kansen heeft die de komende jaren benut moeten worden.
Geen idee
Geen oude heer/dame maar ook geen ' broekkie'. Een vlotte dame zou leuk zijn, toegankelijk voor jong en oud, mee met haar tijd, open minded,
sterk in haar hakjes.

Pagina 4 van 10

Geen thee drinkt met mensen die zich hebben misdragen
Geen verschil tussen de inwoners maakt. En niet de inwoners voor een voldongen feit zet.
Gelijk aan de capaciteiten van schoenmaker en wij gouwenaars zitten niet op Wim Cornelis type te wachten die de stad terug in de tijd zet en met
eigen dingen bezig is, dus geen dorps burgemeester ergens vandaan.
Gemakkelijk contact kan maken met de inwoners van Gouda en zichtbaar is voor de bevolking. Geen voorkeur voor een man of een vrouw. Het
gaat om de kwaliteit die iemand kan leveren. Iemand die de problematiek in gouda aan durft te pakken door met mensen in gesprek te gaan. Maar
ook besluiten durft te nemen indien nodig. Succes!
Gevoel heeft bij wat bij de inwoners speelt. Veiligheid binnen de gemeente belangrijk vindt.
Niet bang is om op te treden. Sport en cultuur een warm hart toedraagt. De belangen van Gouda goed bij de provincie en Den Haag kan
verdedigen.
En last but not least: Het erg leuk vindt om burgemeester van Gouda te zijn.
Gewoon over straat loopt en aan wie ik wat kan vragen en een probleem kan voorleggen
Goede connecties heeft in Den Haag en goed opkomst voor Gouda en de regio functie benadrukt. Die criminaliteit hard aanpakt . Een doener die
weet eat er in Gouda leeft en die doorpakt
Gouda een veilige stad houdt, echt weet wat er in de verschillende wijken speelt een hierop maatwerk levert.
Gouda verder brengt als een fantastische stad om te wonen en te werken en als culturele stad van de toekomst.
Gouda vooruit helpt, vernieuwt
Gouda weer sterk wil maken (met als voorbeeld Alphen aan den Rijn) en veiligheid voorop heeft staan
Graag 'n vrouw
Haar burgers op de eerste plaats zet net als voormalige Milo Schoenmaker en hen opzoekt en met hen in gesprek gaat om de cohesie te vergroten.
haar sporen heeft verdiend in het bedrijfsleven en ook bestuurlijke ervaring heeft. Ze is geen partijtijger en combineert een non nonsens stijl met
gevoel voor de burgers.
Hard optreed
Hard optreedt tegen de mede Nederlander in gouda
Hard werkt voor zijn gemeente, daadkrachtig is en doorpakt.
Harder optreden tegen criminaliteit en de problematiek met buitenlanders
Harry Veenendaal is
Hart en liefde heeft voor gouda en zich gebonden voelt vooral voor de mensen die er wonen.
hart heeft voor de burgers van Gouda,
oog heeft voor wat er goed gaat en voor wat er verbeterd kan worden;
luistert naar en de samenwerkt met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en alle relevante partners.
Hierbij helpt als de nieuwe burgemeester de stad al kent, veel ervaring heeft met openbare orde en veiligheid en bewezen heeft als eerste onder
gelijken allereerst te verbinden en vrij snel daarna te kunnen en willen handelen.
hart voor gouda heeft omdat hij/zij de stad kent en zijn bewoners en weet wat goed voor hen is.
hartelijke vrouw is die al enige tijd in Gouda woont en die langere tijd wil blijven.
Het beste voor iedereen in de stad wil. In alle sociale lagen. Bij ons hoort en graag meedoet. Graag deel van Gouda is (als deze oorspronkelijk uit
een andere stad komt). Die goed voor de natuur is. Bewust van alles. Leergierig en liefst zo min mogelijk ignorant. De sociaal zwakkeren helpt maar
ook even goed trots is op de mensen die niet zo veel hulp nodig hebben (ik bedoel meer als er voor zorgt dat iedereen in de stad zo goed als
mogelijk mee kan draaien zonder tussen wal en schip te belanden).
Het zou erg goed zijn om na een paar 100 jaar mannen eens heel bewust voor een vrouw te kiezen. Ik voel me als vrouw dan toch meer
gerepresenteerd. Geeft ook een goed voorbeeld aan het bedrijfsleven in de stad om het bestuursquotum te halen.
Huidige bewonersproblemen aanpakt,
Sociale huurwoningen bouwt, lege kantoorpanden en winkelpanden gebruikt voor andere doeleinden in belang van de
gemeente..parkeergelegenheid verbetert in de binnenstad wat werkelijk dramatisch is.. de parkeertarieven verlaagt want gouda is van ons
gouwenaren en niet amsterdamse prijzen hanteren. Wie dat oplost is voor mij een echte burgemeester!
Iemand als de vorige burgemeester
Iemand die de kwaliteit van het functioneren van de raad op een hoger plan kan brengen.
Iemand die eindelijk op staat en alle criminelen in Gouda op laat pakken. Harde aanpak en zorgt voor strenge straffen. Gouda moet weer veilig zijn!
Op straat en in je eigen huis.
Iemand die gezond verstand heeft,zich onder de mensen bevindt en een brug vormt tussen stad en bestuur
iemand die goed begrijpt dat de historische binnenstad serieus bedreigt wordt door bodemdaling en veranderingen in het klimaat. Politici willen vaak
op korte termijn scoren, maar hij zou juist als tegenkracht de problemen die een lange termijn aanpak vergen moeten coördineren, en zelfs
doorzetten naar een volgende periode. Hij moet niet alleen zorgelijk kijken naar de problemen maar het college stimuleren om ook de kansen te
grijpen. Een goede doortastende aanpak van problemen levert ook nieuwe kansen op. Een realist met optimistische kijk op de werkelijke toekomst
en zeker een stimulerende teamleider.
Iemand die hard ingrijpt bij, drugs, vandalisme, diefstal, inbraken.
Iemand die kan verbinden Die criminaliteit aanpakt En oog heeft voor de Gouwenaar op elk niveau En hij moet regelmatig de wijken in
Iemand die ook op komt voor de werkende blanke man. En niet alleen minderheden zoals nu
Iemand die transparant en daadkrachtig is. Tussen de mensen staat, maar wel met gezag en overtuiging.
iemand die.... gouda en haar inwoners op waarde kan schatten. Iemand die een belangrijke rol in de communicatie heeft en neemt. Iemand die
verbindt, leiderschap toont en veranderingen doorvoert die aantoonbaar iets toevoegen aan Gouda en voor haar inwoners daadwerkelijk iets
betekenen en opleveren. Iemand die wars is van symboolpolitiek en respectvol zegt waar het op staat. Iemand die strategisch denkt, tactisch
bepaalt en soms ook operationeel meehelpt. Strategie is tenslotte executie, want van alleen plannen maken wordt niemand wijzer. Iemand die echt
HELPT, gedreven door een intrinsieke behoefte om dagelijks verbeteringen door te voeren en niet bang is om te falen.
Iets doet aan de huizen markt in Gouda en geeft jongeren ook een kans om een huisje te vinden momenteel heersen de oudere in de huizenmarkt
en ook de vluchtelingen!!!! Geef jongeren huizen want straks wonen er alleen bejaarde en vluchtelingen.
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In de trend van burgermeester Schoenmaker.
In- en extern bruggen bouwt en niet schroomt om het ambtelijk apparaat scherp en creatief uit te dagen om creatief en met lef en passie uit de
systeemwereld te treden als dat nodig is om maatwerk te moeten bieden.
In Gouda woond en er op toe ziet dat er geen geld over de balk gesmeten wordt.
In persoon diversiteit uitdraagt. Geen traditionele witte man. Vrouw en of lhbt'er. Raakvlak met of achtergrond in andere cultuur.
Integer transparant toont lef maar vanuit inhoudelijk kennis
Integer, sociaal en multiculti is. Verantwoording en beslissingen durft te nemen indien nodig. Zich bekommert over de zwakkere in de samenleving.
Is een vrouw
Aandacht voor minder valide mensen
Hard optreden tegen agressie drugsbeleid
Jong is en begaan met Goudse evenementen
Jong is en vrouw
In staat om een interventie te doen die verziekte politieke verhoudingen uit het verleden te herstellen, zodat de politiek in Gouda wat inhoudelijker
en minder persoonlijk gemaakt wordt.
Een profiel van de stad te ontwikkelen en uit te dragen waarbij koploper op gebied van duurzaamheid en fair trade samen gaan met trots op cultuur
erfgoed, vernieuwing en nieuwe bruisende plekken/evenementen.
Jong is, vrouw is, daadkrachtig optreedt binnen en buiten de gemeente en bestuurlijk sterk is.
Jong, vernieuwend, ambitieus
Kan verbinden maar ook grenzen kan stellen en daar daadkrachtig in is. Iemand die Gouda niet nog groter wil.maken maar aandacht heeft voor een
schone stad, waterbeheer en het weinige groen dat Gouda nog heeft.
kansen pakt op het gebied van duurzaamheid en innovatie en zorgt voor verbinding, zodat Gouda de leuke stad blijft die het is maar ook klaar is
voor de toekomst.
Koppen met spijkers slaat!! De criminaliteit prioriteit geeft
Korte metten maakt met mensen die de regels overtreden. Zorgdragen dat de lijst van 60 binnen 5 jaar is verdwenen. Overtreders hard aanpakken!
Kracht uitstraalt, maar gelijktijdig als het nodig is een menselijke kant kan laten zien. Er ook aan denkt dat je met elkaar meer bereikt dan vanuit een
ivoren toren. Meeloopt met de thuiszorg en kijkt wat er echt nodig is en niet alleen de regels opvolgt die de WMO stelt. Meeloopt met medewerkers
van de ggz en psychiatrisch verpleegkundigen om te zien dat je medeburgers niet laat zakken en laten slapen in een park en zij de media halen als
“ verward persoon”. Kortom een mededogend mens. Maar als het nodig is als een krachtige burgervader/moeder zorgt dat mensen bestraft worden
als ze de fout ingaan. Een signaal afgeven kan veelzeggend zijn.
Laagdrempelig en een lokaal persoon bij voorkeur. (Gouwenaar)
Leefbaarheid, duurzaamheid en klimaat hoog in het vaandel heeft staan, die mensen inspireert het best in zich en elkaar naar boven te halen
Liever een nieuwe Cornelis dan een volgende Schoenmaker.
Lijkt op Donald Trump
lijkt op Femke Halsema
Lijkt op/is als Theo Segers, burgemeester van Staphorst. Bedachtzaam en wijs maar ook toegankelijk en vooruitstrevend.
luisert wat er speelt in de gemeente en een visie heeft voor de nabije toekomst; bijv op energie gebied
Luisterd naar zijn burgers. Vooral degene die het minder hebben.
Wat zou ik zelf graag de baan willen in deze prachtige stad.
Luisterde naar de bewoners en staat open voor suggesties. Ook iemand die doet ook iets met de suggesties, dus niet alleen luisteren ookproactief
iets mee doen.
Beter communicatie naar de bewoners, in het verleden is dat niet heel goed geweest bij sommige projecten.
luistert naar de inwoners van Gouda
Luistert naar de mensen en neemt zijn beslissingen duidelijk
luistert naar mensen uit de gemeente en ook voor de toekomst gericht is.
Luistert, representatief is, goede lijnen naar de provincie en rijk heeft en daadkrachtig optreedt.
Meer aan de belangen van gouwenaren denkt dan aan de belangen van touristen.
meevoelt met alle lagen van de samenleving. Maar als het nodig is ook standvastig en daadkrachtig kan optreden.
Mensen en groepen verbindt. Weet wat er leeft in de stad en een burgemeester van iedereen kan zijn. Een coöperatieve instelling, besluitvaardig
als het moet, bedachtzaam als het kan. Diplomatiek, sympathiek en oog voor mensen die slecht meekomen in Gouda.
Mensen met elkaar weet te verbinden. Belangen van Gouda goed kan verdedigen. En ook naar de toekomst kijkt.
Mensen met verschillende achtergronden kan verbinden en die goed is in het behartigen van de belangen van Gouda en directe omgeving, zowel
richting provinciale en landelijke politiek als richting bedrijfsleven.
Mensen samenbrengt

Met beleid en diplomatie bestuurt omdat we voor grote uitdagingen staan waar het o.a. de bodemdaling betreft. Dit betreft niet alleen de gemeente
Gouda maar onze regio. Ook het land om Gouda vernat. Bij grote hoosbuien kunnen we het water niet bergen. Een burgemeester met kennis zaken
op genoemd gebied, lijkt me van belang en goede contacten met het Hoogheemraadschap. Marco Kastelein is er ook nog. Een burgemeester met
aandacht voor de gehandicapten die veel te weinig zorg krijgen. Als ze nog geen 70 jaar zijn komen niet in aanmerking voor een verpleegtehuis.
Met name voeding is een probleem. Er komt niemand voor ze koken. Ze krijgen alleen huishoudelijke hulp voor een paar uur per week. Vervolgens
verkeren ze vaak in ernstige armoede.
Ook de veiligheid in Gouda verdient aandacht waarvoor we weer een daadkrachtige burgemeester zoeken. In Gouda vinden vele culturen
onderdak. Die culturen met elkaar verbinden blijkt sinds vele jaren onmogelijk. Regelmatig worden er pogingen ondernomen maar mijn voorstel is
er geen energie/kosten meer insteken. De vreemdelingen moeten het wel willen en we kunnen het ze niet opdringen. Gelukkig zijn er velen die wel
aansluiting vinden gezien de organisatie van het Kaascouscousfestival. Mijn voorstel is hard optreden tegen de veelplegers dat gebeurt in hun land
van herkomst ook. De maatschappij is niet zo maakbaar dat alles is op te lossen.

Pagina 6 van 10

Met een onbevangen blik naar de wereld kijkt en dan op basis van wat hij/zij ziet bepaalt hoe hij daar het beste kan uithalen voor Gouda.
Met enthousiasme de uitdaging oppakt om oud én vooral jong zich thuis te laten voelen in de stad.
Met hands on mentaliteit het gevoel kan overbrengen van "zo doen wij dat in Gouda". En in Gouda doen wij goede dingen!
met respect voor iedereen boven de partijen staat en helder communiceert over beleid en spelregels. Hij/zij laat een grote betrokkenheid zien, bij
stad, inwoners, activiteiten en uitdagingen / problemen.
met veel mensen/bevolkingsgroepen/belanghebbenden praat en overlegt, en veiligheid belangrijk vindt
Mijn burgemeester,
Ziet kansen en problemen daar waar ze zijn, benoemt ze en pakt aan.
Gedogen is verleden tijd, wet is wet.
Mijn burgemeester zorgt dat er weer genoten kan worden van de zondagsrust.
Minder betutteling. Zorgt voor een echte stadscultuur en een gezellige binnenstad
Misstandenbemoemt en ook durft o te treden
Moet voldoen aan menselijkheid en zakelijk zijn, open staan voor vragen van de bevolking. Daarnaast optreden bij onrust en de veiligheid
handhaven.
Moet geen kantoorman zijn maar naar buiten treden en zichtbaar voor zijn omgeving.
Bestuurlijke ervaring lijkt een uitgangspunt, maar moet rechtvaardig optreden indien nodig.
Mohandis
Naast de vorige punten ook een groene burgemeester is. Het milieu en natuur heel belangrijk vind. Gouda groen en insect en bij vriendlijk maakt.
Naast zijn inwoners staat. Cultuur hoog in het vandaal heeft om oa landelijke evenementen naar Gouda te lokken. Inzet voor de laaginkomens en
huisvesting.
Nederlander is die de taal spreekt
Net zo rechtvaardig en daadkrachtig is als onze vorige burgemeester.
Een mensen burgemeester.
Iemand die het beestje gewoon bij zijn naam noemt.
niet alleen voor korte-termijnresultaat en one-liners in de pers gaat, maar die een visie heeft op de ontwikkelingen in Gouda.
Niet bang is om harde beslissingen te nemen ,en de burgers weer veiligheid in hun leef omgeving kan geven .
Niet bang is, recht door zee, concequent,daadkrachtig.geen theedrinker,maar een optreden! Een rechtvaardige burgervader voor alle gouwenaren
Niet bevooroordeeld is! Geen voorkeur heeft net als de politie ( waar ik een bekeuring krijg, maar mijn Marokkaanse buurman voor exact hetzelfde
niet maar eerst een gezellig praatje Bep)
Niet denken in problemen maar in oplossingen. Spontaan of gevraagd inwoners benaderen of bezoeken om zo beter beeld te krijgen van wat er
speelt in de stad. Ook mag de burgemeester wat meer oog hebben voor passieve burgers om deze meer te betrekken bij de activiteiten
Niet een oude witte man. Bijvoorbeeld migratieachtergrond, onder de 40, vrouw, LHBT
Niet lid is van een politieke partij. Iemand uit Gouda zelf die weet waar het knelt in de stad. Iemand die de problemen in deze stad aanpakt en niet
zegt “we gaan er naar kijken”.
Niet te oud is
Niet vastgetgeroest is binnen het politieke systeem. Realistisch is op vlakken als bedrijfsvoering en de stad. Verstand van IT en mensen. En op een
nieuwe manier de politiek bedrijft door ook met kleine video updates de bewoners op de hoogte brengt van de werkzaamheden binnen de gemeente
No nonses mentaliteit heeft . Veel met burgers praat en hun ideeën , klachten serieus neemt en er iets mee doet. Oog heeft voir wat er in de
samenleving speelt en daariets mee doet en niet als een bureaucraat te werk gaat die de ver van de praktijk in de maatschappij staat. Iedereen
eerlijk behandeld en iedereen op een gelijkwaardige manier behandeld. Die de echte Gouwenaren waardeerd en respecteerd .
nu eindelijk eens WEL wat gaat doen aan de criminaliteit in gouda en aandacht over de hele stad niet alleen in oost en west en meer politie in
burger inzet
Onpartijdig, niemand voortrekken, coffee shops sluiten, criminele burgers van Gouda hard straffen, streng optreden tegen overlast, vuurwerkzones
instellen, geeft politie extra mankracht, zorgt er voor dat wijken niet verloederen, voor elke burger in Gouda dezelfde regels
onze regenboogstad deskundig leidt in het dagelijks bestuur, tijdens raadsvergaderingen, regionaal samenwerkt en oog heeft voor alle
Gouwenaren. Hij stimuleert dat iedereen meedoet in Gouda, op school, in bedrijfsleven en (vrijwilligers)werk. Hij dult geen crimineel gedrag en
indien noodzakelijk wordt sterk ingezet op handhaving. Onno Hoes zou als burgemeester een beetje leven in de brouwerij in Gouda kunnen
brengen voor ondernemers, recreatie kunst en cultuur.
oog heeft voor de verbinding tussen de burger en gemeentelijke dienstverlening.
Ook aandacht heeft voor de mensen in de gemeente die extra zorg nodig hebben.
Ook denkt aan jongeren
Ook geeft voor de burger. Lokale partijen confronteert met hun gedrag als dat alleen hun eigen agenda dient en niet die van de burger.
Dus boven de partijen staat cq afstand heeft genomen zijn/haar partij-standpunten.
Problemen waar burgers last van hebben concreet durft te benoemen om wethouders te focussen op noodzakelijke verbeteringen.
Op en eerlijk alle burgers tegemoet treedt, ongeacht afkomst, sexe, geaardheid en al dan niet religieuze overtuiging
Open /EERLIJK &amp; TRANSPARANT IS
Open, benaderbaar en oog voor de problemen van de nabije toekomst en een goed netwerk (ook in Den Haag). En jong alstublieft.
open, eerlijk en transparant is, meedenkt en meedoet in de stad, zijn verantwoordelijkheid neemt en luistert naar de burgers en de raad.
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Opkomt voor ongelijkheid, die misstanden aanpakt, die hard optreed tegen criminelen (top 60), die zorgt voor zowel kleine als grote ondernemers.
die van Gouda een topstad maakt om te winkelen en te vertoeven, die parkeren voor bezoekers goedkoper en makkelijker (b.v. P+R vlakbij
snelweg) maakt en Gouda zo kan laten concurreren met steden als Zoetermeer.
orde in de gemeente wil herstellen: dus weg met geluidsoverlast van motoren (Harley's enzo), weg met hondenstront (verbod wordt niet
gehandhaafd), veiliger fietsverbindingen (autoverkeer moet verder ingetoomd), ruimte voor diversiteit, betere openbare toiletvoorzieningen.
Ouder broertje van Pieter Voorhoeve Oudewater. Ambitieus, hard, onder de mensen. Niet teveel politiek en bestuurder zijn. Gewoon een zakelijke
directeur en manager. Die dat softe linkse gedoe en allochtonenknuffelarij eens aanpakt. Maar geen vrouw en/of allochtoonse burgemeester omdat
dat zo hip is. Gewoon de beste - die die Marokkaantjes eens hard aanpakt. Lik op stuk beleid. Een lichtgetinte jongere in een auto die niet bij zijn
leeftijd en opleiding past , inleveren en uitleggen !
Overlast durft aan te pakken. Ik zou het haast omschrijven als iemand die zelf straatervaring heeft zodat hij zich niet om de tuin laat leiden.
Passie heeft voor Gouda en het collega aanmoedigt om ambitie te tonen
Pragmatisch is en durft anders te zijn en te doen. Iemand die er voor iedereen is en harmonie brengt tussen verschillende culturen en
bevolkingsgroepen.
Pro-actief, kritisch en vernieuwend te werk gaat en niet bang is om hard op te treden om de veiligheid van burgers te garanderen.
Problemen aanpakt, gevoel heeft voor er speelt in de gemeente.
profiel geeft aan decstad
Regelmatig op de fiets door Gouda rijdt, in gesprek gaat met Gouwenaars, betrokken is met wat er leeft in alle lagen van de Goudse bevolking.
Ruimdenkend, sociaal en duidelijk is
ruimte laat voor bewoners van Gouda om de stad mooier te maken. Dus geen gezeur over een wijnhandel die een proeverij in de eigen zaak wil
houden, of een spellenwinkel die een spelletjesavond wil organiseren. Maar juist wel aandacht voor zaken die anderen hinderen, die gevaarlijk zijn,
zoals de koffieshops in de binnenstad, fietsers en scooters die over de Kleiweg scheuren op momenten dat dat niet mag, enz. En daar duidelijk over
communiceren
Simpel, ik zelf ben de meest geschikte kandidaat voor deze positie. Geboren en getogen in deze stad en ik ken de stad op m'n duimpje. Ik kom
letterlijk en figuurlijk in alle geledingen voor, sportief, niet rokend, drink geen alcohol en een echte mensen mensen mens!
Spijkers met koppen slaat
Staat voor gelijke kansen voor elke burger van Gouda. Jongeren zijn de toekomst. Voorzieningen voor de groep tussen 13 en 18 jaar, bv
buurthuizen terug die ook signaleren werken ter voorkoming van criminalisering. Niet alleen fout gedrag bestraffen maar ook positief met deze
groep bezig zijn. Etnisch profileren van de politie moet echt stoppen!! Meer positieve betrokkenheid bij elkaar waardoor angst afneemt. Een
burgemeester die staat voor het welzijn en rechten van de mensen, ook als dat betekent d a t hij/zij de grenzen zal moeten opzoeken van de regels
en protocollen.
Staat voor zijn gemeente en voor de inwoners. Vast houdt aan zijn eigen plan en zich niet laat ompraten door anderen. Niet bang is voor wat de
media over hem of haar schrijft. Bij de feiten blijft, vragen durft te stellen en daarop doorvragen.

Bovenal betrouwbaar is, d.w.z. dat hij of zij de beloftes na komt. Helaas komen de meeste politici afspraken niet na.
Staat voor zijn/haar ambt
Streng maar rechtvaardig persoon. Daadkrachtig maar niet onbezonnen. Ambitieus maar niet over lijken. Medeleven, maar niet medelijden. Wijs
met een luisterend oor.
Strijd voor de belangen van de bewoners. Ook zie ik iemand die mogelijkheden ziet tussen alle regeltjes, om bijvoorbeeld het leven van
minderbedeelde burgers makkelijker te maken.
Toegankelijk is voor de Gouwenaar, luistert, inleeft en oplossingsgericht is.
Toegankelijk is, de grenzen kent maar niet bang is deze op te rekken ten faveure van de stad
Toegewijd, kan denken out of the box, geen religieuze achtergrond zodat alles neutraal beoordeeld kan worden, empathisch, logisch denkt, zich laat
zien op de goede momenten, daadkracht, zijn eigen plan trekt nav alle input die gegeven wordt, en aanpakt wanneer nodig 😁
Tussen de mensen een natuurlijke leidende rol vervult
Tussen de mensen staat maar wel gezag uitstraalt. Geeft zelf het goede voorbeeld.
Is een vrouw(50-60) breed georiënteerd en ervaren bestuurder.
- diversiteit
- inclusieve samenleving
- oog voor kwetsbare burgers
- innovatie
- dwarsdenker/ out of the box
Uit de stad zelf afkomstig is, geen politieke ervaring heeft, niet verbonden aan een politieke partij, en vanuit een open mind de waanzin van de
huidige politiek benaderd. En bij zichzelf blijvend afvragend; "Is dit (politiek) beleid? Of is er over nagedacht? En vanuit hier de deze waan
benaderen met als doel dat de politiek er voor de burger is en niet andersom.
uit gouda, die daadkrachtig optreed en gouda weer veilig maakt en waar ik weer als gouwenaar trots op kan zijn
van Gouda een betere en vooral veiligere en fijnere stad kan maken voor elke burger. Zodat een ieder zich veilig kan voelen in zijn/haar woonplaats!
van het midden of rechterflank komt
Veiligheid in Gouda voorop sterk optreden tegen inbraak criminaliteit
Informeel je kunt terecht bij de burgemeester
veiligheid van de burger voorop stelt, alles doet om het de eigen burgers naar de zin te maken en vooral ook benaderbaar is.
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Verantwoording neemt. Stopt met het faciliteren van criminaliteit. Geen coffeeshops in Gouda. Geen motorclub in Gouda. Ontwikkelen van hoger
onderwijs in Gouda. Ruimte voor ondernemers. Een burgervader/moeder die opkomt voor bewoners en duidelijk grenzen stelt aan criminaliteit.
Verbind, communiceert en open/transparant is. Het belang van de Goudse burger prioriteit maakt.
Verbindend, onafhankelijk, signaalgevoelig, stressbestendig, transparant en daadkrachtig is. Een burgervader/moeder die ruimte geeft voor
ontwikkeling en inovatie maar grenzen stelt als normen en waarden worden overschreden. Iemand die in tijden van rampspoed helder maar ook
durft te communiceren zodat emoties worden gekanaliseert via de media. Een burgemeester die er staat als het moeilijk is, een rots in de branding.
Een voorbeeld; Wobine Buijs Glaudemans.
Verbinding zoekt. Iemand die zorgt dat er in de stad plek is voor iedereeen.
Verbindt
Vernieuwend is, maar die ook goed om kan gaan met de grote verscheidenheid aan politieke partijen en aan mensen in Gouda. Ik zie een tolerante
burgemeester, die goed om kan gaan met verschillende culturen en ook uitdraagt dat iedereen gelijkwaardig is. Ik hoop op een verbinder, iemand
die met humor bruggen kan slaan, maar ook daadkrachtig optreden als het nodig is.
'-verschillen weet te overbruggen.
-respect heeft voor eenieders eigenheid
-in staat is om aan een veelheid van meningen en standpunten in de gemeenteraad zo leiding te geven dat besluitvorming niet stagneert
-in staat is aan eenieder zoveel mogelijk recht te doen in de gegeven situatie
-in staat is om in de geest van de wet te regeren /besturen en NIET volgens de letter!!!
Vertrouwen geeft aan, en krijgt van alle bewoners van Gouda.
Visie heeft
Volgens mij is gouda wel eens toe aan een vrouwelijke burgemeester! Iemand die weer wat er in de samenleving speelt, iemand die toegankelijk is,
en vooral daadkrachtig!
Voor iedereen bereikbaar is en de stad met en voor elkaar bestuurt
Voor ons op komt klaar staat en de toekomst verandert !
Vooral betrokken is bij de bevolking. Iets van meer kanten bekijkt.
Vooral integer en zakelijk is met een vleugje humor.
Vooral zich bezig gaat houden, met hardere aanpak criminaliteit en handhaving.
Voorlopig nog niemand. Maar ik hoop iemand die mensen van verschillende (politieke of culturele) achtergronden samenbindt.
Vooruitstrevend, ruimdenkend verbindend en waar nodig daadkrachtig is.
Vrouw is
Vrouw is!
Vrouw is; tegengewicht kan bieden aan de conservatieve en religieuze krachten die Gouda tot een economisch zwakke en gesloten gemeenschap
maken.
Graag een bestuurder die niet alleen vol in 2019 staat, maar ook duurzaam en groen is, iemand die van deze zwakke stad een regionaal bruisend
en groen kloppend hart kan maken. Iemand die overstijgend is en ongevoelig voor de ontzettende ego- en borstklopperij cultuur van de politieke
partijen en dagelijkse bestuurders.
Waarden als daadkracht, lef zijn essentieel.
Gericht op innovatie. Zoekt de discussie. HLt knopen door. Haalt heilige huisjes omver.
Waarom is het silhouet zo duidelijk een man?
Weet wat er in gouda leeft onder de mensen en de problemen aanpakt. En laat zijn gezicht vaak zien op evenementen en activiteiten die er
georganiseerd worden.
Weet wat er in Gouda speelt. Hij/zij verbindt de diverse raden en zorgt dat Gouda een gezonde en sterke gemeente wordt.
Weet wat er leeft onder de burgers en samen met de burgers zorgt voor een gemeente waar we trots op kunnen zijn.
Werkt vanuit besef dag Gouda maar deel is van regio, provincie, en een netwerk meebrengt dat Gouda helemaal niet heeft. En zo potten met geld
weet aan te boren die Gouda steeds maar weer negeert.
Een burgemeester die kansen en potenties ziet voor Gouda, en de problemen niet opblaast, maar klein maakt.
Ik heb sinds 1993 geprobeerd samen te werken met gemeentebestuur, slechts een tiental jaren is dat goed gegaan. Maar meestal was Gouda
gefixeerd op de problemen, gaf het zelf vorm aan het negatieve imago, was er nooit geld, ging Gouda zelfs 10 jaar op slot, 10 jaar geen
bouwkranen in de stad, terwijl elders de steden zichzelf vernieuwden, stond Gouda stil! (Tussen 1995 en 2005)
En dat zit nog steeds in de genen van deze stad. Dus hebben we heel hard een burgemeester van buiten nodig, die het positieve benadrukt, de
potenties ziet en het netwerk heeft dat Gouda nu ontbeert.
Willem s. Schoutense heet uit gouda.die zich goed kan verwoorden en weet wat er speelt in de stad
Woonachtig is in Gouda.
Zich betrokken toont bij burgers en activiteiten in Gouda..
Durft op te treden tegen criminele jongeren in Gouda.
Zakelijk en tegelijk betrokken is. Wijs en vertrouwen uitstraalt. Boven de partijen staat en dicht bij de mensen. Eigenlijk een tweede Milo
Schoenmaker.
Zakelijk, daadkrachtig, verstandig en kan goed communiceren.
Zaken durft te benoemen.
zeer betrokken is bij zijn/haar burgers.
Zich in wil zetten voor: verduurzaming, energie transitie en milieu
Zich inzet voor de gouwenaars en de gemeente kent. Die weet welke problemen er zijn in bepaalde wijken en hier ook tegen optreedt. Die niet bang
is. Die geen thee gaat drinken met de top 60 maar ze oppakt zodat deze criminelen het voortaan laten.
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Zich keihard blijft inzetten om de daling in criminaliteitcijfers voort te zetten.
Die boven de partijen staat in de versplinterende gemeentepolitiek.
Die de ervaring, rust en zelfverzekerheid uitstraalt die ons mooie stadje verdient.
Zich met de realiteit van elke Gouwenaar vertrouwt weet...!
En de belangen en deverantwoordelijkheden van de Gouwenaar serieus weegt.
Recht vaardig in denken en doen
zich niet een twee drie laat vangen in deze rare tegenstellingen.
heb voor je een sterke gemeente geen sterke regio nodig en v.v.
heb je voor daadkrachtig optreden niet iemand nodig die snel met partijen schakelt
Ik hoop dat de uitslagen van deze enquete niet zonder meer in de profielschets opduiken.
Zich onder de burgers bevind en laat zien. Daadkrachtig optreed en ruimte aan de stad geeft zich als groene hart stad met goede horeca en
activiteiten Gouda provinciaal goed op de kaart weet te zetten. Soort 2de Milo
Zich richt op de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Hij bevoordeeld geen autotone of allochtone.
Maar zoekt de dialoog op tussen alle mensen.
Zich tussen het volk beweegt. En er ook daadwerkelijk is. De vorige 2 waren dat niet of nauwelijks.
Zichtbaar voor de inwoners. Toegankelijk en makkelijk aanspreekbaar. Betrokkenheid bij wat in de samenleving heerst en open staat voor
burgerinitiatieven. Behept met de ontstaansgeschiedenis en de cultuurhistorie van de stad.e als ambassadeur Als ambassadeur naar buiten treedt
en verbinding en nauwe samenwerking zoekt met de omliggende gemeente, provincie en rijk om Gouda nog meer profiel te geven.
Zichtbaar is en makkelijk toegankelijk.
Zichtbaar is, een hart heeft voor de stad, bij de tijd is (als het gaat om bijv social media en technologie) en iemand die voor verbinding zorgt.
Zie ik iemand die om de stad en haar inwoners geeft en kan meeleven
Ziet dat de integratie nog lang niet goed gaat.
Criminaliteit hard aanpakt
Zo is als burgemeester Schoenmaker was.
zo mogelijk meer aandacht schenkt aan minder sterke en kansarme bewoners, en deze bewoners meer betrekken bij gemeentepolitiek, en
bewustwordende in de (wijk) gemeenschap waar ze zich veilig kunnen voelen.
Zorgt voor een constructief klimaat in bestuur en samenleving. Bouwt aan vertrouwen. Burgerinitiatief ruimte geeft.
Zowel in de wijk als per mail benaderbaar is en er voor zorgt dat de gemeente met voldoende regelmaat communiceert in de Goudse Post over wat
er uit de gemeenteraadsvergaderingen is gekomen n.a.v. de agendapunten die er in de week voorafgaand zijn gepubliceerd. De nieuwe
burgemeester dient oog te hebben voor criminaliteit (drugshandel) en voor radicalisme en daarbij de kleine groep zichzelf benoemde moslims goed
in de gaten te houden met behulp van politie en waar nodig en mogelijk aan te pakken zodat dit groepje onze samenleving niet verziekt. De
burgemeester dient aan te durven kaarten dat de opvoeding van kinderen in een deel van de islamitische gezinnen anders moet als het gaat om
jongens die als prinsjes worden opgevoed en meisjes die een lager aanzien hebben. Dit ondermijnt onze samenleving op de lange termijn en vraagt
om een aanpak te beginnen via de consultatiebureaus.
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